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Groen en gezond:
Gazet Vedette druk je best
af op A4 formaat.

Leef en beleef:

Lieve Vedetten,
Goed nieuws! De grote vakantie is gestart én
de corona-maatregelen zijn veel soepeler.
Je mag met meer mensen afspreken, je mag
naar een pretpark gaan en ook kan je terug
naar Pasform komen. We staan te trappelen
om jullie terug te zien. Heb je onze nieuwe
brochure al doorbladerd?
Omdat niet iedereen al meteen naar
een vorming kan komen, blijven wij jou
de komende maanden de Gazet Vedette
toesturen. Niet meer iedere week, wel om
de 2 weken. Zo laten wij je verder genieten
van creatieve activiteiten en leuke weetjes.
Vandaag maken wij een reis rond de wereld
en relaxen wij in de tuin van Monet met een
lekkere limonade.
Proost,
Het Pasformteam

Neem een kijkje op blz 11. Hier staat een wereldberoemd
schilderij met waterlelies.

2

www.pasform.be

Pasform is de sociaal-culturele organisatie voor
volwassenen met een beperking, hun netwerk en
de ruime samenleving.
Pasform werkt ervaringsgericht om personen met
een beperking te versterken in hun kwaliteit van
leven. Via cultuur en leren bouwen wij aan een
inclusieve samenleving.
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Wat een Vedette!
CHRISTINA
Christina stuurt ons deze
kleurplaat. Zomaar, om iedereen
op te vrolijken.
Wel Christina, we zijn plots vrolijk,
dankzij jou!

JAMES VAN NIEUWENHOVEN
Wauw James, wat heb je prachtige
dromenvangers gemaakt! We zijn heel erg
benieuwd naar je volgende creaties.

REINHART STEVENS
Reinhart heeft een nieuwe
bureau. Hij toont hem trots aan
alle Gazet Vedette lezers.

Ben jij de Vedette van volgende week? Stuur een mail naar naomi@pasform.be
www.pasform.be
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Kunst en cultuur
VERFRISSEND DRANKJE - SCHADUWTEKENEN
Wat een zalig lenteweer! Krijg jij ook zo’n zin in een verfrissend drankje? Dan maak je dat toch zelf.
Hieronder leer je hoe je een drankje kan tekenen. Op blz5 zie je hoe je zelf een lekkere limonade kan
maken.
Proost!

DIT HEB JE NODIG

• Een wijnglas
• Een blad papier
• Een potlood
• Stiften

STAP 3

Omtrek ook de cirkel van
het voetje van het glas.
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STAP 1

Zet je buiten in de zon.
Zet het wijnglas op het blad
papier. Schuif en draai het
papier totdat de schaduw
een mooi glas vormt op je
blad.

STAP 4

Je tekening ziet er nu
ongeveer zo uit.
De schaduw van het glas
heb je nu niet meer nodig.
Je kan uit de zon of binnen
gaan zitten.

STAP 2

Teken de buitenste lijn van
de schaduw met potlood.

STAP 5

Teken het steeltje tot in het
midden van het voetje.
Teken bovenaan het glas
de opening. Dit doe je door
een boogje naar beneden te
tekenen

STAP 6

Maak nu van je glas een
mooi drankje. Teken een
rietje, fruit, bubbels…

STAP 7

Gebruik je stiften om het
drankje te kleuren, eerst de
kleine onderdelen.

STAP 8

Teken dan de lijnen van het
glas. Kleur de rest van het
drankje in. Proost!

Groen en gezond
FRUITIGE VERSE LIMONADE
Nu heb je een leeg glas. Zullen we dat vullen met heerlijk verse limonade?

STAP 1

Was de sinaasappel en
citroen. Droog ze af.

STAP 3

Doe het water in een karaf.

STAP 2

DIT HEB JE NODIG
VOOR 4 PERSONEN
• 1 liter water
• 1 sinaasappel
• 1 citroen
• 250 g blauwe bessen
• 50 g vloeibare honing
• muntblaadjes

Snij de citroen en sinaasappel
in dunne plakjes.

STAP 4

Doe de honing, de blauwe
bessen, de muntblaadjes, de
plakjes sinaasappel en citroen
in de karaf met water.

STAP 5

Roer alles goed door elkaar.
Laat 15 min trekken in de
koelkast. Of doe ijsblokjes in
je glas.
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Groen en gezond
INSECTENSAFARI
Wandelen houdt ons fit. Vind jij het soms een beetje saai? Maak er dan een zoektocht van. Ga
op insectensafari!
Kijk goed naar de natuur terwijl je wandelt. Vind jij de diertjes hieronder? Kijk ook in het lange
gras of onder een steen. Zet een kruisje bij de dieren die je hebt gezien.

Vlinder

Kever

Lieveheersbeestje

Spin

Regenworm

Slak

Libelle
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Mier

Bij

Pissebed

Leef en beleef
REIS ROND DE WERELD
Deze zomer gaan we niet op verre reis. Maar niets houd ons tegen om – vanuit ons kot – toch de
mooiste plekjes te bezoeken. Ga je met ons mee op reis rond de wereld?
We bezoeken in elk stukje van de wereld een prachtige plek. Daarvoor maken we gebruik van Google
Maps. Dat is een website op het internet waarmee je de hele wereld kan ontdekken. Je kan er routes
uitstippelen, satelietbeelden bekijken of gewoon leuke dingen doen, zoals een virtuele wereldreis
maken!

We starten onze reis in Europa. Ken je De Efteling?
Dat is een mooi pretpark in Nederland. Het hele
park is in het thema van sprookjes en verhalen.
Hollebolle Gijs, Hans en Grietje, Langnek en zo veel
anderen maken van dit pretpark een echt sprookje.

Onze tweede stop is in China. In het Wulingyuan
National Park zie je prachtige natuur. De metershoge
rotsen lijken wel uit een film!

Heb je al gehoord van de Taj Mahal? Dit grote,
witte gebouw is een grafmonument. Een krijgsheer
bouwde dit momument 500 jaar geleden om zijn
overleden vrouw te begraven. Wat een verdriet had
hij.

Afrika heeft prachtige natuur. Het Victoriameer ligt
in het Afrikaanse land Oeganda. Het is het grootste
meer van Afrika en is meer dan dubbel zo groot als
België.

www.pasform.be
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Ook in Afrika, ligt het land Libië. Hier vind je een
prachtige woestijnomgeving. Het zand, de zon en
de rotsen zorgen voor landschappen die je nergens
anders vindt. Het lijkt wel alsof we op de planeet
Mars zijn.

Aan de andere kant van de wereld vind je Peru, in
Latijns-Amerika. Hier ligt een wereldberoemde
ruïne: Machu Picchu. De bouw van deze stad begon
ongeveer 550 jaar geleden, door de Inca’s.

We blijven nog even in Latijns-Amerika. We
bezoeken het grootste regenwoud van de hele
wereld: het Amazoneregenwoud in Brazilië. Door het
Amazonewoud stroomt de grootste rivier ter wereld:
de Amazone.

Van het Amazonewoud, reizen we naar een
mysterieus eiland in het midden van de Grote
Oceaan: Paaseiland. Er staan grote standbeelden
van hoofden. Soms zo groot als een huis. Niemand
weet waarom ze daar staan. Wat een mysterie.

De laatste stop van onze wereldreis, is de Grand
Canyon in Amerika! Dit is een grote kloof met rotsen,
stenen en bergen.
Miljoenen jaren lang stroomde er water door deze
kloof, en dat heeft de stenen altijd maar doen
afslijten. Daardoor is er die diepe kloof ontstaan.
Elk jaar wordt de kloof trouwens nog 16 centimeter
dieper.
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WAAR VIND JE DEZE PRACHTIGE PLAATSEN?
Op het internet hebben wij een
kaart samengesteld, waar je al die
landschappen op terug kan vinden.
Volg daarvoor dit stappenplan:
1. Open het internet
2. Typ dit webadres over:
WWW.RB.GY/NAODER. Deze
korte link brengt je naar de
wereldkaart zoals je die hier
naast kan zien! Vind jij alle
reisbestemmingen terug?

Woordzoeker
w

k

r

o

k

o

d

i

l

n

n

p

a

a

h

c

s

j

w

r

o

j

n

e

t

m

i

s

s

o

w

g

i

i

w

s

e

b

e

o

a

a

n

w

j

n

u

e

r

h

s

z

d

i

z

l

j

e

e

s

b

e

u

n

m

r

p

r

l

u

e

l

u

l

a

a

e

a

i

e

e

l

l

e

f

p

l

v

a

n

r

e

g

j

i

t

f

f

e

r

c

h

i

m

p

a

n

s

e

e

d

d

a

p

d

l

i

h

c

s

l

Zoek en doorstreep de woorden in de kader. De letters die overblijven, vormen een zin!
chimpansee
everzwijn
flamingo
gazelle

ijsbeer
krokodil
leeuw
neushoorn

nijlpaard
panda
schaap
schildpad

tijger
wasbeer
waterbuffel

Oplossing:
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Oplossing: we missen jullie

Leef en beleef
MAAK JE EIGEN WERELDKAART
Op tv zie je ontdekkingsreizigers een antieke wereldkaart vasthouden. Die ziet bruin en heeft plekken door
jaren te gebruiken. Je kan er zelf ook een maken.
Wat heb je nodig: Een (zelf getekende of geprinte) wereldkaart op wit papier, een theezakje en tas, een
papieren zakdoek en koud water. Aan de slag!
1. Knip de wereldkaart hieronder uit (of teken zelf een wereldkaart)
2. Zet thee met koud water, anders verbrand je je vingers in de volgende stap!
3. Wring het theezakje goed uit. (Gebruik dus zeker geen warm water, want anders verbrand je je vingers
bij het knijpen)
4. Dep het theezakje op het papier. Dep het papier direct droog met een papieren zakdoekje. Dep veel
en dep hard! Wissel veel af met de zakdoek. Herhaal tot de hele kaart gekleurd is!
5. Is de kleur nog te licht? Herhaal het deppen totdat je papier een mooie kleur heeft.

Grand Canyon
Amerika

De Efteling

Nationaal Park
China

De woestijn
Libië

Amazoneregenwoud
Brazilië

Machu Picchu
Peru

Taj Mahal
India

Paaseiland
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Victoriameer
Oeganda

Kunst en cultuur
IN DE TUIN VAN MONET
Dit is een schilderij van Claude Monet. Hij maakte het in 1899. Monet verhuisde
met zijn gezin naar een groot roze huis dichtbij Parijs. Hij kocht er een groot
stuk grond bij en maakte er een tuin van. Deze tuin bestaat nog steeds en kan
je bezoeken. Over heel de wereld komen mensen naar deze tuin en het roze
huis kijken.

Kijken naar kunst

De tuin bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een bloementuin met heel veel kleuren. Van het tweede
deel maakte hij een watertuin. Hij legde vijvers aan met daarrond struiken en bomen. In de vijvers plantte hij
waterlelies. In die tijd waren waterlelies heel zeldzame bloemen. Over de vijver bouwde hij een groen Japans
brugetje.
Dat werd zijn lievelingsplekje in de tuin. Hij schilderde het wel 18 keer in 1 jaar tijd. Telkens een beetje anders.
Tijdens een ander seizoen, ander weer of een ander moment van de dag. Zo zijn de kleuren in de natuur altijd
een beetje anders.
Dat moet toch heel wat werk geweest zijn in zo een grote tuin!

De waterlelie zoals Monet ze schilderde.

www.pasform.be
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Gazet Vedette wordt gratis per mail
verzonden.
Vedetten die niet vertrouwd zijn met
internet of geen printer hebben, krijgen
Gazet Vedette gratis per post in de
brievenbus.
Ken je iemand die Gazet Vedette graag
zou ontvangen?

Wil je ons een verslagje of foto sturen van
jouw bezigheid?
Wil je ons een vraag stellen of een
suggestie geven? Wil je geïnterviewd
worden? Dat kan allemaal.
Laat van je horen via naomi@pasform.be
of bel naar Krista op 0468 16 79 37.

Vraag na of je zijn of haar adres aan ons
mag bezorgen en mail de contactgegevens
naar naomi@pasform.be
Ook op onze facebookpagina:
www.facebook.com/pasformvzw, vind
je zeer regelmatig toffe nieuwtjes, leuke
weetjes en amusante doe-activiteiten.
Organisaties kunnen Gazet Vedette op
papier ontvangen, in grotere aantallen.

Zien we je daar?

Voor een pakket van 10 Gazetten vragen
wij 12€, verzendingskosten inbegrepen.
Elk bijkomend exemplaar mee verzonden
in hetzelfde pakket kost 0.8€.
Je kan je aanmelden voor een éénmalige
bestelling of een doorlopende bestelling,
door te mailen naar naomi@pasform.be.

We willen Gazet Vedette zo leuk
mogelijk maken voor jou. Daarom dat
we heel graag jouw mening horen.
•

Welke artikels vind je wel/niet
leuk?
• Welke artikels ontbreken er?
Waarover wil je graag lezen?
• Hoe kunnen we de inhoud
eenvoudiger en duidelijker
maken?
Stuur jouw mening naar
naomi@pasform.be

Je kan Gazet Vedette lezen, downloaden en afdrukken via www.Pasform.be of
facebook.com/vzwpasform. Gazet Vedette wordt gratis verstuurd naar de e-mailadressen
in ons bestand volgens de GDPR richtlijnen. Je kan je hiervoor aanmelden door je
e-mailadres te mailen naar naomi@pasform.be.
Verantwoordelijk uitgever
Krista Telemans
- Pasform VZW
F. De Merodestraat 18
2800 Mechelen
- krista@pasform.be

www.Pasform.be
www.facebook.com/vzwpasform
Rekeningnummer: BE55 0689 0137 4244
Ondernemingsnummer: 0567.872.147

